
PREMI CIUTAT DE PALMA D’ANIMACIÓ INDEPENDENT 2012 
 
 
1. El Premi Ciutat de Palma d’Animació Independent 2012 està dotat amb un import de 
10.000 euros, destinats a la producció d’un curtmetratge d’animació.  
 
2. CANDIDATURES. S’hi poden presentar tots els curtmetratges d’animació que no 
hagin estat finançats per productores i/o empreses del medi audiovisual ni s’hagin 
realitzat amb finalitats comercials. Les obres presentades han d’haver estat realitzades 
amb posterioritat a l’1 de gener de 2011. La seva durada no pot superar els 10 minuts, 
incloent-hi tots els crèdits. 
 
3. PARTICIPACIÓ. La participació al Premi Ciutat de Palma d’Animació Independent 
2012 és GRATUÏTA, i es pot enviar el material per correu postal o a través del web 
(podeu consultar el web de l’Ajuntament de Palma, www.cultura.palma.es ). Les obres es 
poden presentar en qualsevol llengua, abans de l’1 de novembre de 2012, acompanyades 
de la següent documentació: 
 

1. Butlletí d’inscripció 
2. Sinopsi (màxim de 3 línies) 
3. Biofilmografia del director o directors (màxim de 5 línies) 
4. 3 imatges del curtmetratge en format digital (jpg, targa, tif) 
5. 1 fotografia recent del director o directors en format digital jpg 
6. Llista dels diàlegs de l’obra, si n’hi ha, per a les obres en llengua diferent del 
català o castellà 

 
4. FORMATS. El suport de presentació dels curtmetratges per a la selecció ha de ser DVD, 
MiniDV o VHS en format PAL o NTSC (aquest darrer, només vàlid per a DVD i VHS). Si es 
presenta més d’un curtmetratge per titular o entitat, el material es pot enviar en un sol DVD o 
cinta, però s’ha d’emplenar un butlletí d’inscripció per cada obra inscrita al Premi. Les obres 
han d’estar degudament retolades amb el nom i les dades de l’autor o els autors. 
 
Les despeses de tramesa del material per a participar al Premi Ciutat de Palma d’Animació 
Independent 2012 són a càrrec de la persona participant. L’Ajuntament de Palma no es fa 
responsable dels danys ocasionats al material durant la seva tramesa. 
 
Les obres que es facin arribar per correu postal s’han de trametre al Negociat de Cultura, al 
carrer de l’Almudaina, 7A, 3r, 07001 Palma (Mallorca), Illes Balears-Espanya.  
 
Si les obres s’envien a través de web han de complir els següents requisits: 
 
Vídeo:  Format: PAL  o NTSC 
  Codificació: H.264, XVID, DIVX o Microsoft MPEG-4 
  Bit rate: d’1 a 5 Mbit/segon 
 
Àudio: Codificació: MP3, AC3 o OGG 
  Freqüència de mostratge: de 22 a 48 kHz 
  Bit rate: de 128 a 320 kbit/segon 
 
 



Cal enviar el film a la URL: ftp://www.ladat.es (usuari: premi_palma; contrasenya: 
animacio) i, el butlletí d’inscripció, a l’adreça electrònica premianimacio@a-palma.es. Al 
film i al butlletí cal especificar com a referència el nom de contacte del film, format per les 
inicials del nom i els cognoms de l’autor, barra baixa ( _ ) i títol del film. 
 
L’Ajuntament de Palma desestimarà automàticament les obres que no compleixin aquests 
requisits. 
 
5. DIFUSIÓ. Els curtmetratges presentats al Premi Ciutat de Palma d’Animació 
Independent 2012 quedaran dipositats a la videoteca/filmoteca de l’Ajuntament de 
Palma, amb la possibilitat d’exhibir-los, sense finalitats comercials, com a material 
audiovisual en actes artisticoculturals promoguts per l’Ajuntament de Palma i en actes 
relacionats amb el Premi Ciutat de Palma d’Animació Independent. Així mateix, 
l’Ajuntament de Palma podrà utilitzar fotogrames de les obres presentades per a 
promocionar el Premi Ciutat de Palma d’Animació Independent. 
 
6. SELECCIÓ. Un comitè de selecció, format per professionals i artistes del medi 
audiovisual, s’encarregarà de seleccionar les obres finalistes d’entre totes les presentades. Els 
curtmetratges finalistes es donaran a conèixer a partir del 15 de desembre de 2012, i tindran 
un termini màxim de 15 dies per a enviar l’obra en format DVD, si és necessari. 
 
7. JURAT: el Premi Ciutat de Palma d’Animació Independent 2012 es decidirà, en un 25%, 
pel vot del públic i, en un 75%, pel veredicte d’un jurat format per professionals, membres de 
la Universitat de les Illes Balears relacionats amb la matèria i artistes del medi audiovisual. 
Aquesta decisió serà inapel·lable. 
 
Els curtmetratges finalistes seran exhibits perquè el públic pugui emetre el seu vot. 
 
8. La designació del Premi Ciutat de Palma d’Animació Independent es farà pública a l’acte 
de lliurament dels Premis que tindrà lloc amb motiu de les Festes de Sant Sebastià de l’any 
2013. 
 
9. L’Ajuntament de Palma no es fa responsable per l’ús, a les obres, d’imatges i música sobre 
les quals existeixin restriccions per drets d’autor o propietat intel·lectual. 
 
10. Es crearà una comissió avaluadora per al curtmetratge d’animació produït amb el 
finançament de la dotació del premi, que haurà de ser realitzat i entregat a l’Ajuntament de 
Palma abans de l’1 de novembre de 2013, per al seu seguiment i la seva avaluació. 
 
En aquest curtmetratge ha de constar el finançament a través del Premi Ciutat de Palma 
d’Animació Independent, i el curtmetratge avaluat ha de ser entregat abans del 5 de desembre 
de 2013, per a exhibir-lo. 
 
11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES. La participació al Premi Ciutat de Palma d’Animació 
Independent 2012 implica l’acceptació de tots els apartats de les presents bases. 
L’Ajuntament resoldrà qualsevol problema que aquestes bases no prevegin. 
 


